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Maart 2018

zoon van Abraham

moeder van Kain, Abel en Seth

oudste zoon van Jakob 

zus van Laban 

dochter van Jakob en Lea

naam betekent ‘ vrouw des huizes’ 

naam betekent ‘voedsel of wapens van de Heer’

moeder van Timotheus

hogepriester in de joodse tempel

schoondochter van Naomi 

een niet-jood uit Antochië, Handelingen 6: 5

eerste bijbelboek 

een van de zeven diakenen van de vroeg-christelijke gemeente van Jeruzalem 

naam betekent ‘klein’ 

Uw oplossing kunt u sturen via de mail naar 
adrie@bondtegenvloeken.nl of naar Postbus 
362, 3900 AJ Veenendaal. Uit degenen die het 
antwoord goed hebben, worden 5 winnaars 
gekozen. Alleen de prijswinnaars ontvangen 
bericht. 

Doet u dit keer weer mee? Ook nu maakt u 
weer kans op een containersticker of pluchen 
papegaai (graag uw voorkeur uitspreken in 
mail of brief).

Door de recente prijsstijgingen en inkoopprijs van de postzegels moeten wij inmid-

dels geld toeleggen bij de verkoop van postzegels. Daarom moeten wij u met pijn in 

ons hart mededelen dat wij stoppen met de verkoop van onze eigen Bond tegen vloe-

ken postzegels.  Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing.

Hierbij willen we alle donateurs die onze postzegels in het verleden zo trouw hebben 

besteld hartelijk bedanken: mede dankzij uw betrokkenheid  werd de boodschap van 

de Bond tegen vloeken via de post verder verspreid. Dank daarvoor!

Er is nog een kleine voorraad postzegels aanwezig. U kunt dus nog bestellen zolang 

de voorraad strekt: op=op.

“Ik zie een taak voor 
mijzelf om te verbinden, 
de achterban te koesteren, 
de boodschap over te 
brengen en zichtbaar te zijn.” 

Kees van Dijk 
nieuwe directeur

Pepermuntactie

Pepermuntacties 
slaan goed aan
In 2017 zijn op een tiental scholen pepermuntacties gehouden. Dit jaar volgen er nog 
zo’n tien scholen. Opnieuw zijn er mooie opbrengsten te melden. De bedragen zijn 
bruto, maar dankzij de zeer scherpe inkoopprijs van Pepermuntfabriek Fortuin te 
Dokkum blijft er een mooi bedrag over door KlasseTaal. Alle verkopers, kopers en 
Fortuin Pepermunt: hartelijk dank! 

Doornveldschool, Staphorst € 3265,-
Prins Mauritsschool, Staphorst € 3469,-
Koning Willem Alexanderschool, Staphorst € 3825,-
Willem de Zwijgerschool, Staphorst € 3389,-
Ds. G.H. Kerstenschool, Borssele € 1277,-
Lodenstein College, Ede € 2778,-

VERKOOP VAN POSTZEGELS STOPT!

Leerlingen van de Mauritsschool, 

Staphorst staan in de startblokken

Arjen, Maurits en Julian van gr. 
7/8 van de Ds G.H. Kerstenschool 
in Borssele vormden een goed 
team en verkochten voor € 168,- 
aan pepermunt. 
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OPLOSSING  

De eerste letters 
van hiernaaststaande 

Bijbelse namen (niet in de 
juiste volgorde!) vormen twee 

losstaande woorden die te ma-
ken hebben met de Bond tegen 

vloeken. De letters ‘IJ’ en 
‘E’ zijn reeds ingevuld.

IJ E

Agenda

// Zaterdagavond 14 April
Zangavond Laurentiuskerk
Mijnsherenland

Zangavond met het Rankkoor uit Barendrecht. 
Samen met het Korendijks mannenkoor zullen 
zij in de Laurentiuskerk in Mijnsherenland deze 
avond zingen. De opbrengst is bestemd voor de 
Bond tegen vloeken.

// D.V. Zaterdag 19 mei 
Volleybaltoernooi Bond tegen vloeken 
Inschrijven is al mogelijk!

Voor meer informatie over deze activiteiten kunt 
u terecht op www.bondtegenvloeken.nl/agenda. 



Interview Tip

Filippenzen 2 : 5 – 11 is een loflied op de 
verhoogde Christus. Maar wat een verne-
dering ging er aan die verhoging vooraf.

Stel, iemand zegt tegen je: “Ga toch weg 
jij”. Dan voelt dat als een forse vernede-
ring. Toch is er niemand zo vernederd als 
Jezus. Zijn vernedering begon al bij Zijn 
geboorte in de stal. Ook tijdens Zijn leven 
was Jezus vaak niet welkom, zodat Hij 
moest zeggen: “De vossen hebben holen 
en de vogelen des hemels nesten, maar de 
Zoon des mensen heeft niets, waar Hij het 
hoofd kan neerleggen.”

Nog groter werd de vernedering toen het 
volk scandeerde “Weg met Hem, kruisig 
Hem”. Ten slotte werd Jezus zelfs door 
Zijn Vader in de steek gelaten en stierf Hij 
de verschrikkelijke kruisdood. Wat een 
vernedering.

Maar juist die vernedering is de reden voor 
Zijn verhoging. “Daarom heeft Hem ook 

God uitermate verhoogd.” Daarom.. dit 
woord vormt een scharnier. Jezus is op-
gestaan en zit nu aan de rechterhand van 
God. Hij ontvangt een Naam die boven alle 
namen uitgaat. Jezus wordt door de Vader 
geprezen. Hoe anders horen we het vaak 
om ons heen. Jezus’ naam wordt onteerd, 
enkel gebruikt als uitroep van verbazing of 
ergernis. Iemand zei eens: Als ik hoor, dat 
Jezus’ naam zonder reden wordt gezegd, 
vul ik het direct aan met: “…leeft!”. Mooi is 
dat. Die persoon wil ermee zeggen: Jezus 
is de naam van mijn opgestane Heiland. 
Die naam moet alle eer krijgen. 

Binnenkort vieren we het Paasfeest. Met 
hart en mond zingen we mee: “U zij de 
glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, 
nu en immermeer!”

Lezen: Filippenzen 2 : 1 -11

Kees Hazeleger
Gastdocent 

meditatie 

“Daarom heeft Hem ook God 
uitermate verhoogd, en heeft 

Hem een Naam gegeven, 
welke boven allen naam is.”

Filippenzen 2 : 9

Nieuwe directeur 
Kees van Dijk: ‘Dit moet ik doen!’

Hij had al gereageerd op de advertentie ‘Bond tegen vloeken zoekt nieu-
we directeur’ voordat hij zijn echtgenote Monique op de hoogte stelde 
van het feit dat hij had gesolliciteerd. “Ik wist: dit is een functie die bij mij 
past! Mijn vrouw was het direct met mij eens,” glimlacht de nieuwe direc-
teur van de Bond tegen vloeken.  

Sinds 1 februari 2018 heeft de Bond tegen vloeken een nieuwe directeur. De 58- 

jarige Kees van Dijk woont in Enter en kan terugkijken op een mooie carrière in 

de (commerciële) dienstverlening. “Ik heb altijd heel  graag gewerkt, ik ben een 

doener! Tot 1990 werkte ik bij de politie en had daarnaast een ‘bijbaantje’ in een 

garagebedrijf. Gewoon, omdat ik dat leuk vond. Toen ik de overstap maakte naar de 

financiële dienstverlening ben ik opleidin-

gen gaan volgen. Daarnaast ben ik binnen 

de Hervormde kerk in Wierden ruim 8 jaar 

ouderling geweest en na die periode werd 

ik gevraagd door  de  plaatselijke afde-

ling van de Christen Unie,” aldus Kees, 

die zo een beeld schetst van een actief en 

betrokken mens. Inmiddels is hij fractie-

voorzitter van de Christen Unie in de ge-

meente Wierden.

Laat de Bond spreken
Zoals elk jaar krijgt de Bond tegen vloeken ook nu veel uitnodigingen voor lezingen 

of workshops, van catechisaties en jeugdverenigingen tot ouderenmiddagen. Door 

het hele land laten we zien wat de Bond doet, spreken we over vloeken en schelden 

en denken we met elkaar na over hoe we daarop kunnen reageren. Soms krijgen we 

een specifieke aanvraag over een bepaald thema en soms vertellen we over alles 

wat. Wel proberen we altijd iets te laten zien van het belang van het derde gebod: 

het gaat om de eer van God. 

Zoekt u een spreker voor een verenigingsavond, een ouderenmiddag, een ge-

meentebijeenkomst of iets anders? We zijn u graag van dienst! Vul het formulier 

in op de website of stuur een e-mail naar info@bondtegenvloeken.nl. Bellen kan 

uiteraard ook. Onze lezingen en workshops voor niet-commerciële organisaties 

zijn op giftbasis. 

Tijdens zijn werkzame leven en vooral 

in de laatste jaren groeide steeds meer 

het verlangen om het geloof te verbinden 

met de dagelijkse werkzaamheden. Kees 

was, vanuit zijn christelijke achtergrond, 

wel bekend met de Bond tegen vloeken, 

maar wist eerlijk gezegd niet precies 

waar de Bond zich anno 2018 precies mee 

bezig hield. Kees: “Google en jullie mooie 

website boden uitkomst!” Tijdens de ge-

sprekken met het bestuur werd het voor 

Kees steeds duidelijk: “Ik zie een taak 

voor mijzelf om te verbinden, de ach-

terban te koesteren, de boodschap over 

te brengen en zichtbaar te zijn.” Verder 

vindt hij het belangrijk om te netwerken, 

door bijvoorbeeld het bedrijfsleven meer 

te betrekken bij het werk van de Bond. 

“Wat kan een bedrijf voor ons betekenen, 

wat kunnen wij doen voor het bedrijf? Zo 

kunnen wij bijvoorbeeld een cursus  aan-

bieden over taalgebruik op de werkvloer.”  

Om dit allemaal te kunnen doen, vindt hij 

het borgen van de financiële stabiliteit 

van belang. “De inkomsten en uitgaven 

moeten immers in balans zijn en blijven.”

De Bond tegen vloeken doet er nog steeds 

toe, is zijn mening. De ‘merknaam’ mag 

dan voor velen ouderwets klinken, maar 

de naam dekt de lading. “Ik wil bewust-

wording creëren bij mensen die vloeken. 

De Naam van God is in het geding. Als die 

Naam misbruikt wordt, doet het mij pijn,” 

aldus Kees. “Wie is God voor je, wat be-

tekent Jezus in je leven?” Dat is wat Kees 

betreft de kern waar alles om draait. 

Vol vertrouwen in de toekomst heeft Kees 

het stokje overgenomen van zijn voorgan-

ger. “Onze boodschap is van alle tijden. 

Ik hoef alleen maar te kijken naar alle 

reacties over vloeken en grof taalgebruik 

op de tv, zoals recent bij de populaire 

serie ‘De Luizenmoeder’. Ook na honderd 

jaar Bond tegen vloeken hebben we nog 

steeds een verhaal te vertellen.”

Kees van Dijk volgt Wilfried Verboom op 

als directeur. Wilfried was de afgelopen 

zes jaar directeur van de Bond. We be-

danken hem voor zijn inzet en wensen 

hem Gods zegen voor de toekomst. 

“Google en jullie mooie 
website boden uitkomst!

"Wat doe je als 
iemand vloekt?"

 “Ik wist: dit is een functie die 
bij mij past! Mijn vrouw was het 

direct met mij eens"

Vrijmoedig spreken

Christenen vinden het 

vaak moeilijk om in 

gesprek te gaan met 

anderen over thema ś als vloeken en geloven. Wat doe je als iemand vloekt? 

Ga je in gesprek? Hoe moet je dat doen? De Bond tegen vloeken bestaat al 

100 jaar en heeft veel ervaring in het spreken met andersdenkenden. We 

delen graag onze ervaring met u. Zo komen we samen op voor de eer van 

Gods Naam!
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